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  . باب الجعالة-رحمه اهللا تعالى-قال

ُ يتكلم عن باب آخر وهو باب اجلعالة، ويصح أن تقـول اجلعالـة، ويـصح -رمحه اهللا تعاىل–نعم بدأ املصنف 
ا مثلثة، وإذا قال علماء اللغة إن اللفظ مثلث فمعىن ذلك ٌأن تقول اجلعالة، فإ   .أنه يصح فيه احلركات الثالث: َ

ًثلـث ابــن مالـك صـاحب األلفيـة، فـإن لـه كتابــا مـشهورا امسـه ومـن أشـهر مـن ألـف يف امل إعـالم األعـالم فــي "ً
ٌ فـإن النـاس حيبونـه ألنـه رجـز وسـهل "مثلـث قطـرب" وهـو موجـود ومطبـوع يف جملـدين، وأمـا "المثلـث مـن الكـالم ُ

  .احلفظ
ًوإال فــإن اللغويــون هلــم مــع قطــرب بعــض املواقــف ولكــن ابــن مالــك مــشهور يف مكانتــه حنــوا و رمحــة اهللا -صــرفاٌ

  . وهو من شيوخ اليونيين وقرأ عليه البخاري كما تعلمون-عليه
ُإذا نرجـع إذا اجلعالــة أو اجلعالــة كلهــا صــحيح، اجلعالــة ً  ٌعقـد مــن العقــود، هــذا العقــد جــاء يف كتــاب اهللا : ً

َ ولمن جاء به محل بعري وأَنا{:  يف قصة يوسف عليه السالمفقد قال اهللا  َ َ ٍَ ِ َِ َُ ْ ِ ِ َ ْ ٌ به زعيمِ ِ َِ ، هذا فيـه ]٧٢:يوسف[}ِ
ضـم ذمـة إىل ذمـة ٍان أي عقدان عقد جعالة، وملن جاء به محل بعـري، وأنـا بـه زعـيم هـذا عقـد كفالـة، أو عقـد ضـم

  .ٍيف التزام احلق، فيكون حينئذ عقد ضمان
ا السنة يف أكثر من حديث كما سيأيت بعد قليلًإذا اجلعالة يف كتاب اهللا    . وقد جاءت 

ا على خالف القياس، ملاذا؟ ألن اجل األصـل انظـروا معـي، ألن األصـل أن عالة من العقود اليت قال العلماء إ
ًاملعقود عليه سـواء كـان مثنـا أو كـان مثمنـا البـد أن يكـون معلـومني، والعلـم باملنـافع إمـا  بتقـديرها بعمـل أو بتقـديرها ً

ٍة مقدرة مبدة، وإمنا هو عقد مرتتب على عمل خرجت له ًمبدة، وعقد اجلعالة ليس عقدا على عمل، وال على منفع ٌ ٌ
  .نتيجة، شوف خرجت له نتيجة

ًإذا فاجلعالة األجرة فيها والعوض فيها مرتب على النتيجـة، ولـيس مرتبـا علـى العمـل، إذا فهمـت هـذه املـسألة  ٌ ً
ترتيــب العــوض علــى فهمــت نــصف بــاب اجلعالــة، هــذه املــسألة هــي أهــم مــسألة يف بــاب اجلعالــة، أن اجلعالــة هــي 

  .النتيجة
ــا فقــط، انتهــى الــدرس، إذا كنــت  ــا علــى العمــل فيكــون العقــد حينئــذ عقــد إجــارة انتهين ٍإذا كــان العــوض مرتب ً
فهمـت هـذه املـسألة انتهـى الـدرس، فهمـتم الـدرس انتهــى الـدرس خـالص، البـاقي كلـه إعـادة وتكـرار، فهمـتم هــذه 

  اجلملة أعيدها أم ال؟
جارة؟ أن اجلعالة العوض على النتيجة، اإلجارة العوض على العمـل، والعمـل إمـا مقـدر الفرق بني اجلعالة واإل

ًبزمن أو مقدر بفعل معني، وتكلمنا على نوعيها يف باب اإلجارة، اجلعالة العربة بالنتيجة مهما كان العمل قليال أو  ٍ ٌ
  .ًكثريا ال ننظر له، لكن البد من وجود العمل كما سيأيت من شروط املصنف
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ولذلك قلنا إن اجلعالة على خـالف القيـاس؛ ألن املعقـود عليـه جمهـول وهـو العمـل، واألصـل أن املعقـود عليـه 
ُالبد أن يكون معلوما فلما جهل قلنا إنه على خالف القياس، وكل ما كان على خالف القياس فإننا نـورده مـورده  ً

  .وال نتوسع فيه وإمنا نضيقه حبسب ما ورد به النص
  :أضرب لكم مثالني إجارة وجعالة ما الفرق بينهما: ةمثال الجعال
ٌ يعــين شــيء ضــائع يعــين عنــده ناقــة ضــائعة والناقــة هــي أنثــى اإلبــل، عنــده ناقــة ضــائعة فقــال هــذا ٌرجــل عنــده

طيب، بدأ هذا الرجل يبحـث : الرجل يا زيد تعال لك كل يوم مخسني لایر، يف مقابل أن تبحث يل عن ناقيت، قال
ـا، فقـاليبحث، اليوم األ أعطـين : ول ما وجده اليوم الثاين ما وجدها اليوم الثالث ما وجـدها الرابـع وجـدها فـأتى 

  .ما وعدتين وهو كم؟ مائيت لایر
ً ملــاذا؟ ألن العــربة بالعمــل بنــاء علــى ذلــك لــو أن هــذا الرجــل حبــث اليــوم األول والثــاين إجــارةهــذا عقــد مــاذا؟ 

ُمل أجــد ناقتــك يعطيـه أم ال يعطيــه؟ ال، بــل لـه ألن العقــد علــى جــاء قـال والثالـث واخلــامس والـسادس والعاشــر، مث 
ُالعمل وليس على النتيجة النتيجة تبع، وإمنا العقد على العمل فحينئذ نقول يعطى أجرته ٍ.  

يأيت الرجل لشخص فيقول إن رددت يل ضاليت والـضالة خاصـة بالبهـائم إن رددت يل ضـاليت : الحالة الثانية
لـه ألـف، وجـدها بعـد يـوم : نقـولفوجـد هـذه الـضالة بعـد شـهر قلـب الـدنيا حـىت وجـدها : ل طيـبٌفلك ألف، فقا

ا عقد جعالة، واجلعالة العقد على النتيجة   .نقول له ألف؛ أل
طيب انظر معي هذا صاحبنا الذي قال له الرجل إن وجـدت يل كـذا فلـك ألـف حبـث شـهر ونـصف مث جـاء 

 عـن كـل يـوم عـشرة لایر مـا أريـد مخـسني أريـد عـشرة لایر، وجـاءك وأنـت تعبت وخسرت ومل أجـد ناقتـك أعطـين:قال
ًقاض هل تعطيه أم ال، ما رأيكم؟ قلنا جعالة، اجلعالة ال يستحق شيئا حىت يأيت بالنتيجة ُ ٍ.  

ٍكيف تفرق بني عقد اجلعالة، وبني عقد اإلجارة؟ العربة باللفظ املعقود عليه، هل قدر العمل هـل قـدره بـزمن 
ٍر فهو عمل، نظـر للنتيجـة فإنـه حينئـذ يكـون جعالـة، ولـذلك بعـض العلمـاء اختلفـوا يف بعـض العقـود أهـي أو مبقدا

  .ٌجعالة أم هي إجارة، ومثلوا لذلك بإنزال البضائع من السفن
ٌملا يقول أنزل البضاعة مـن الـسفينة املـشوار معـروف انظـروا إليـه فإنـه مائـة مـرت، فكأنـه بـالعرف مقـدر بالعمـل، 

  .ٍت للصيغة فهو حيتمل أن العربة باإلنزال، فحينئذ ال يستحقها إال عند إمتام العمل فلذلك خيتلف احلكمولو نظر
تك فهـي إجـارة، وننظـر إن أنزلتهـا فلـك كـذا فهـي جعالـة، وإن قـال أسـتأجر: ًدائمـا انظـر للـصيغة قـالولذلك 

  .جلعالة واإلجارةٍللصيغ فحينئذ يأيت القاضي يف بعض املسائل الدقيقة يف التفريق بني ا
ا عليكم كثريا لكي تفهم هذا العقـد، وخاصـة أن هـذا  ًإذا فهمنا الدرس أهم درس وهي أهم جزئية، وأنا كرر ً
ًالعقد أغلب الدول العربية ليس موجودا عندها يف القوانني املدنية، ليس مكتوبا عندها أغلب القوانني العربية ولكنه  ً

  ً. به كثرياموجود يف الشرع، والناس يتعاملون
ٌواخلالف فيه خمتلف عن عقد اإلجارة متاما كما سيأيت بعد قليل، عقد اجلعالة هـو عقـد علـى النتيجـة، وعقـد  ً

  .ٌاإلجارة عقد على العمل، ويقدر العمل إما بالزمن أو بالفعل
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وق، طيب ما الفرق بني عقـد اإلجـارة واجلعالـة مـن حيـث احلقيقـة ذكرناهـا، ولكـن مـن حيـث الثمـرة خـذ الفـر

  .وسيأيت كل هذا من كالم املصنف
ٌأن عقد اإلجارة عقد الزم بينما عقد اجلعالة عقد جائز، وسيأيت بعد قليل: الفرق األول ٌ.  
أن عقد اإلجارة يلزم فيـه تعيـني العمـل بينمـا عقـد اجلعالـة األصـل فيـه عـدم العلـم بالعمـل، هـو : الفرق الثاني

  . جمهولُاألصل ال يعلم مقدار العمل املعقود عليه
ُأن عقــد اإلجـارة جيــب تعيـني املـؤجر العامــل جيـب أن يعــني، مـا يقـول أيكــم، جيـب أن يعــني، : الفـرق الثالـث ُ

  .ًمن رد ضاليت فله كذا، إذا فهذا العقد مستثىن: بينما اجلعالة جيوز فيها اجلهالة، فيقول
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ًن يعمـل لـه عمـال مباحـا وهـي جعـل مـال معلـوم لمـ بـاب الجعالـة: -رحمـه اهللا–أحسن اهللا إليكم، قـال 

  .ًولو مجهوال كقوله
ًهــو جعــل أي مــن أتــى يل بكــذا فقــد جعلــت، واجلعــل دائمــا : بــدأ املــصنف تعريفهــا انظــر معــي التعريــف قــال

  .عند الوجود، وهو البذل: جرت العادة يف لسان العرب أنه يكون من الوجود، اجلعل أي
عــول مـاال، ال: قـال ًجعــل مـال أي البــد أن يكـون ا ًبــد أن يكـون مــاال، فغـري املــال فإنـه ال يــصح جعلـه، فــال ٍ

ُيسمى عقد جعالة، نعم بعض الفقهاء مثل صاحب الذات عرب بالشيء، لكـن األدق أن يعـرب وهـو أجـود أن يعـرب  ُ ُ
  .باملال

ُجعل مال معلوم، البد أن يكون اجلعـل، اجلعـل هـو املـال املبـذول يـسمى جعـال، البـد أن يكـون اجلعـل : قال ُ ُ ُ ًُ ٍ
ألن الـنص قـد ورد بـالعفو عـن العمـل والعفـو عـن العامـل، ومل يـرد الـنص يف : ًمعلوما، ملاذا مل يقل إنه معلوم؟ نقـول

  .ُالعفو عن اجلعل، فدل ذلك على أننا جيب أن نضيقه ونبقيه عند حملها
ُجعل ماال معلوم، البـد أن يكـون معلومـا، فلـو كـان جمهـوال فإنـه حينئـذ ال يـسمى: ولذلك قال ٍ ً ً  جعالـة، وكـل ً

ــا تنقلــب إىل إجــارة كمــا ســيأيت بعــد قليــل إجــارة بــأجرة  ٌعقــد جعالــة تكــون فاســدة إذا ترتــب عليهــا عمــل معــني فإ ٌ
  .املثل

ًلمن كان يعمل له عمال مباحا": قال ً الفقهاء هلم دقة، إذا "لمن يعمل":  انظر إىل هذا الشرط املهم ، قال"ً
ًل، رجل افتقد كتابا، أنا افتقدت كتايب فوقع يف يد احلـسن،  فقلـت مـن إذا مل يعمل الشخص فإنه ال يستحق اجلع

  .ًوجد كتايب فله عشرة أنا دائما جوائزي دعاء لكن املرة هذه عشرة رياالت، فله عشر رياالت
ًالكتاب أين هو؟ بيدك بيد احلسن، فنقول هو مل جيد عمال بل هو يف يده، فال يستحق اجلعل ألنه مل يعمل 

ًب عليه رد األمانة، فال يستحق اجلعل ألنه يف يده، إذا البد أن يكون قد عمل عمال يف البحث عنـه عمل، بل جي ً
  .والتنقيب وحنو ذلك

ً ضـمري لـه يعـود للجاعـل، وبنـاء علـى ذلـك فـإن مـن جعـل جعـال "أن يعمـل لـه" : قـال: القيد الثالثشوف  ُ ً
جبـت الـشهادة فلـك ألـف هـذه منفعـة لـك أنـت ٌإذا جنحـت فلـك ألـف أو إذا : ًليعمل عمال لنفس الشخص، قال

  .ًفلك ألف هل هذه تسمى جعالة على املشهور، وأنا قلت على املشهور دائما معناها أن فيها خالف
 كأن يقول من رد "ٍوإن كان ألجنبي"ُعلى املشهور ال يسمى عقد جعالة وإمنا هو وعد، يعترب عندهم وعد، 

 خلينا نقول يف املباحات، يعين ال أريد أن أدخل يف املسابقة سـيأتينا إشـارة ً مثالٍضالة فالن، أو يعين عمل مباح له
  .للمسابقات النزاع يف قضية هل هو مباح أو ليس مبباح

ُمن سلم هذه العباءة لزيد فله كذا، نقول هذا عمل لغريه، عنـدهم هـذا يـسمى عقـد جعالـة وإمنـا : ًفنقل مثال ٍ
ًينقلب إما إجارة أو يكون وعدا، إذا   . عندهم له أي البد أن تكون منفعة العمل للجاعلً
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ًعمــال مباحــا": قــال : ُ خيــرج ذلــك العمــل الغــري املبــاح كــاحملرم و املكــروه، كالــصنعة احملرمــة، وقــد قــال النــيب "ً

ُ، فدل ذلك على أن كل مال يكون نتاجا ملال حمـرم أو لعمـل حمـرم فإنـه ال يـستحق، وقـد ثبـت »مهر البغي حرام« ٍ ٍ ًٍ
ى عن مثن الكلب، للمنع من نقل عينه ملك عينهخاري ثالثة أحاديث أن النيب يف الب  .  

ُ قولـه ولـو جمهـوال اجلهالـة هنـا تعـود للعمـل، وال تعـود للجعـل، بـل البـد أن يكـون اجلعـل "ًولو مجهـوال": قال ُ ً
ًجعـال معلومـا": ًمعلوما لـذلك نـص عليـه فقـال رين يعـود للعمـل أي ولـو  هنـا يعـود ألمـ"ًولـو مجهـوال": ً إذا فقولـه"ً

  .ً ملن هذه حيتمل أن تكون جمهوال له وكالمها صحيح"لمن"ًكان العمل جمهوال، أو للعامل، االسم املوصول 
  .ًولو جمهوال يعود ألمرين إما السم موصول من يعمل، أو يعود للعمل وهو أحد أركان العقد، نعم: أن قوله
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  .و أذن بهذا المسجد شهرا فله كذابنى لي هذا الحائط أمن رد لقطتي أو : كقوله: -رحمه اهللا-قال

 فقــال مــن رد هــذا الــضائع يل لقطــيت؟ فــإن لــه كــذا فإنــه  رجــل ضــاع لــه شــيء"كقولــه مــن رد لقطتــي": يقـول
ًحينئـذ ميلكـه، فإنــه حينئـذ يـستحق اجلعلــة بـشرط أن يكـون قــد عمـل فيـه عمــال، كمـا ذكـرت لكــم يف الكتـاب قبــل  ُ ٍ ٍ

  .قليل فإنه مل يعمل
بنــا يل هــذا احلــائط حــدد احلــائط، وأوجــد املــواد كاملــة وهــي :  قــال"أو بنــا لــي هــذا الحــائط فلــه كــذا": قــال
ًمـن بنـاه فلـه كـذا، فحينئـذ يكـون جعـال، وأمـا إذا عـني شخـصا بعينـه فقـال لـه تعـال : املواد منه هو، وقـالاحلجارة،  ً ُ ٍ

دة فإنه إجارة وال يكون جعالة، ولذلك املـشهور عنـدنا يف ُوابين يل هذا احلائط يف يوم فإنه يكون إجارة، إذا قدر مب
بالقطوع، عامل القطوعة، بالعامية، القطوعة ما هي؟ أن تأيت بعامل فتقول اهـدم يل هـذا اجلـدار ُالسوق ما يسمى 

ًيقول يف يوم، اليومية بكذا، عندي أربع عمال يومييت بكذا وإال اجلدار كامال، إن كان اجلدار كامال فلي كذ   .اً
ٍإن حددته وقلت له اهـدمي ليـه يف يـوم فهـو إجـارة أو حـددت لـه عـدد العمـال وهكـذا، ألنـك حينئـذ : نقول

ٌحددت العمل، وإن قلت ال هده مباشرة قد يكون يف يوم أو يومني ال يهمين هذا الشيء فهو جعالة، األول عقد 
  .ٌالزم، والثاين عقد جائز

 "ًأو أذن بهــذا المــسجد شــهرا فلــه كــذا": لــذي يرتتــب عليــه، قــالُوتفـرق عليــه أنــه إذا مل يكمــل العمــل مــا ا
ا يف باب اإلجارة، وأشري إليهـا مـرة أخـرى، علماؤنـا يقولـون بـل العلمـاء يقولـون بـل حكـي إمجـاع  هذه املسألة ذكر

  .أن أعمال القرب ال جيوز أخذ األجرة عليها
، إمامـة الـصالة » ال يتخـذ علـى أذانـه أجـراًواتخذ مؤذنـا«:  قالما هي أعمال القرب؟ األذان قربة النيب 

قربة ال جيوز أخذ األجرة عليها، التدريس للعلوم الشرعية قربة ال جيوز أخـذ األجـرة عليهـا، تعلـيم النـاس القـرآن قربـة 
  .ال جيوز أخذ األجرة عليها، القضاء الشرعي قربة ال جيوز أخذ األجرة عليه

ا قرآن قراءة قرآن ال جيوز أخذ األجرة عليها،  احلج عن الغري قربة فال جيوز أخـذ األجـرة عليهـا، الرقية قربة أل
ُإذا كل قربة ال جيوز أخذ األجرة عليها ملا؟ ألن من أخذ أجرة فإنه ال يثاب عليها يف اآلخرة، ومن عجل نـصيبه يف  ً

  .الدنيا لن ينال أجره يف اآلخرة
  هنا:  العوض على بعض أفعال القرب يف حاالت، منهالكن جيوز أخذ
ُأن ما كان من بـاب اجلعـل فيجـوز أخـذ العـوض عليـه، ولـو كـان قربـة، احفظـوا احلالـة األوىل، : الحالة األولى

أو أذن بهــذا المــسجد "ُأن مــن كــان مــن بــاب اجلعــل ولــيس مــن بــاب األجــرة، مــا الــدليل؟ كــالم الفقهــاء واضــح، 
  .قال يف باب اإلجارة وال جيوز أخذ األجرة على القرب كاألذان جاز، وهناك "ًشهرا

رضـي –ثبت يف الصحيحني من حديث أيب سعيد أنه هو وأصحابه : ؟ نقوللكن ما الدليل يف قول النيب 
ال نرقـي إال : ٍهـل فـيكم مـن راق؟ قـال: ٍ مروا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم فلـدغ سـيدهم فقـالوا-اهللا عنهم
ُلنا جعال، ما اجلعل هذا؟ هو باب اجلعالة هو باب درس اليوما أن جتعلو ًُ.  
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ًإال أن جتعلوا لنا جعال، فبعضهم امتنـع حـىت أخـربوا النـيب : قالوا ُفـدل علـى »اضـربوا لـي بـسهم«:  فقـال ،
ُ أباحه وأقر به، إذا جيوز أخذ اجلعل على أعمال القرب، مثـلفالنيب أنه جائز،  املـسجد أذن يف هـذا : أن يقـول: ً

  .شهرا، صلي به شهرا، يعين أحفظ هذه الوظيفة، حبيث ال يضيع األذان وال يضيع العمل
ًكل أذان بكذا هذه أجرة ال جيوز، قدر األجرة بالعمـل، كـل أذان بكـذا، لكـن مـن يـؤذن شـهرا : لكن لو قال ٍ

ًقـد ينـسى أحيانـا قـد ينـام أحيانـا ومــع ذلـك يأخـذ اجلعـل كـامال، قـد يــؤذن أذانـني لل ً جمعـة وقـد ال يـؤذن، قـد يــؤذن ً
  .أذانني للفجر وقد ال يؤذن

ُإذا فاجلعـل علــى أعمـال القــ جيــوز أخـذ العــوض علــى : ًرب جيــوز للحـديث، واألجــرة ال جتـوز، إذا احلالــة األوىلً
ًأعمال القرب إذا كان جعال، مثاله  :ُيف مسألتنا اليت قلناها قبل قليل وهي الرقـى، الـصحابة مـا هـي جعلهـم، قـالوا: ُ

ًإن شفي فاجعل يل جعال هنا جيوز، النتيجة ما هي؟ الشفاء ُ ُ.  
ُ مبائة لایر حرام، حكي إمجاع عليه، كل ساعة قراءة خبمسني لایر حرام حكي كل يوم أقرأ عليك: لكن لو قال ٌُ

ا أجرة، وال جيوز أخذ األجرة على أفعال القرب   .ًإمجاعا عليها، أل
  .وض عليه ماذا؟ اجلعالةالذي جيوز أخذ العألمر األول ًإذا ا

إذا كـان رزقـا، والـرزق هـو : لعوض على أعمال الطاعات والقـرب ألجلـه؟ قـالوا الذي جيوز أخذ ااألمر الثاني
  .ما كان من بيت مال املسلمني، وقد انعقد اإلمجاع عليه ما كان من باب الرزق

ـا احل: األمر الثالث اجـة العامـة، وليـست احلاجـة اخلاصـة، هو ما كـان للحاجـة، واحلاجـة والغالـب أن املـراد 
جيـوز أن يـستأجروا : ً النـاس فيـه رزقـا لإلمـام وال للمـؤذن، فنقـولٍاحلاجة للعامـة كيـف؟ لـو أن النـاس يف بلـد ال يبـذل

ًشخصا أن يكون إماما ومؤذن ً.  
القـرآن، أغلـب ًاآلن عندنا ال يوجد إال نادرا من يتطوع بتعليم الناس القرآن نسبتهم ربع الذين يعلمون النـاس 

جيــوز أخــذ : أجلــس نــصف يــومي أعلــم النــاس القــرآن، إذا مل أأخــذ أجــرة ســأموت مــن اجلــوع، فنقــول: النــاس يقــول
  .األجرة على تعليم الناس القرآن ملاذا؟ للحاجة العامة

إذ لو مل ينتصب هؤالء للتعليم لضاعت املصلحة العامة وهي تعليم الناس القرآن، الرقية هل من حاجة عامـة 
 ذكـر الـذين النـيب ًللناس؟ ال، ال حاجة للناس فيها، هلذا نقول الرقية ال جيوز أخذ األجـرة عليهـا مطلقـا، ألن هلا 

م، وال يــسرتقون مـن حــديث عمــران، وال يــسرتقون أي ال  ًيـدخلون اجلنــة ســبعون ألفـا مــن غــري حــساب ومـن صــفا
  .ًيطلبون الرقية، فليس أصال

ائج الناس بل كما نقل بن مفلح هي خالف األوىل أم هي مكروهة طلب من املهمات وليست من حو: يعين
  .الرقية، أما أن ترقي نفسك فهي سنة، أما أن تطلب من غريك هل هي خالف األوىل أم هي مكروهة، نعم
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فمن فعل العمـل بعـد أن بلغـه الجعـل اسـتحقه كلـه وإن بلغـه فـي أثنـاء العمـل اسـتحق :-رحمه اهللا-قال

  . فراغ العمل لم يستحق شيئا وبعدحصة تمامه
ذه اجلملة قبل أن أشرحها أن أخلصها يف كلمتـني، أراد املـصنف أن يقـول إن العامـل، مـا : نعم أراد املصنف 

  :العامل يف باب اجلعالة، إن العامل ال يستحق األجرة إال بشرطني: املراد بالعامل؟ أي 
  .الةعلم باجلع: أن يكون قد علم بالعقد، أي: الشرط األول
ًأن يوجد منه عمل بعد العلم، بعد العلم مباذا؟ بعد العلم باجلعالة، وبناء عليـه، فلـو أن رجـال : الشرط الثاني ً ٌ

  :من رد يل ضاليت فله كذا، انظروا معي سأذكر حاالت: قال
ًفجاء رجل فعلم بقـول زيـد، لنقـول إن املـتكلم امسـه زيـد، فعلـم أن زيـدا قـال هـذا الكـالم، فبحـث عـن ضـال ته ٍ

  .فوجدها فردها له، يستحق اجلعل أم ال؟ يستحقه؛ ألنه علم فعمل
ًرجلٌ  علم أن لزيد ضالة ومل يعلم أنه قد جعل هلا جعال، فبحث عنها حىت وجدها، مث ردها، : الحالة الثانية ُ ٍ

ُ قبـل شـهر مـن وجـد ضـاليت فلـه ألـف، هـل يـستحق اجلعـل أم ال؟ نقـووهو يف الطريـق لردهـا علـم أنـه قـد قـال ال : لٍ
  .يستحق؛ ألنه ال عمل منه بعد العلم، هذه احلالة الثانية

سـأكمل : أن يكون قد علم بعد انتصافه يف العلم، عمل فلما انتصف يف الطريـق علـم، فقـال: الحالة الثالثة
ًالعمــل، إمــا علــم ابتــداء لوجــود العقــد أو أنــه كــان جــاهال مث علــم يف تلــك اللحظــة نقــول يــستحق بنــسبة ومل نقــل : ً

ُقدار وإمنا بنسبة العمل الذي عمله من حيث اجلعل، يعين الذي مضى نصف العمل إذا فتستحق نصف اجلعـل، مب ًُ
  .مضى ربع العمل فتستحق ثالثة أرباعه وهكذا

بلغـه : فعـل العمـل، والقيـد الثـاين:  قيـدان"ُمـن فعـل عمـل بعـد أن بلغـه الجعـل": انظر كالم املـصنف، يقـول
  . هذه الصورة األوىل"تحقه كلهاس"ُاجلعل وهو العلم به، 
ُ علـم باجلعـل هـذا الـشرط األول، وعمـل لكـن بعـض عملـه "وإن بلغه في أثناء العمل": قال: الصورة الثانية

  . يعين بالنسبة والتناسب، أي متام العمل من حني العلم"مهاستحق حصة تما": كان قبل العلم وبعضه بعده، قال
 ألنـه مل يعمـل "ًلـم يـستحق شـيئا" بعـد وجـوده اللقطـاء أو الـضالة، "لعملوبعد فراغ ا": قال: الحالة الثالثة

  ًعمال بعد العلم، هذه مسألة واضحة، نعم، ألن القاعدة عندنا هذه من املستثنيات ملاذا قلنا هذا الشيء؟
مـل، والعـوض، ٌألن اجلعالة عقد والعقد البد فيه من أركانه األربع ومها املتعاقدان  واملعقـود عليـه وهـو الع: قلنا

فلمــا كــان هنــاك معقــود عليــه وهــو العمــل هنــا الــذي نتجــت عنــه هــذه النتيجــة فالبــد أن يــسبقه عمــل فــإن مل يكــن 
  .ًهناك عمل فال يستحقه، والبد أن يكون هذا ناجتا عن علم ألنه قبل العلم ال أثر له
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أجـرة المثـل وإن فـسخ  وإن فـسخ الجاعـل قبـل تمـام العمـل لزمـه: -رحمـه اهللا-أحسن اهللا إليكم، قال

  .العامل فال شيء له
ٌإن عقــد اجلعالــة عقــد جــائز، وهنــا قولــه إنــه جــائز أي أنــه لــيس بــالزم، فيجــوز : نعــم أراد املــصنف أن يقــول

للعامل وللجاعل كالمها أن يفسخا العقد بدون رضا الثاين الطرف الثـاين، خبـالف عقـد اإلجـارة فـإن عقـد اإلجـارة 
  .يس له فسخه حىت تنقضيٌعقد الزم من دخل فيه فل

ٌما الذي يرتتب عليه أنه عقد جائز؟ جيوز فسخه، طيب إن فسخه، نقول إن فـسخ اجلاعـل العقـد ومل حيـدث 
فـإن فـسخ الجاعـل ": ٌعمل من العامل فال شيء للثاين وال شـيء علـى األول، لكـن إن فـسخ كمـا يقـول املـصنف

: ً أذن أسـبوعا أو أسـبوعني أو حنـو ذلـك قبـل إمتـام املـدة قـاليعين بدأ يعمـل، بـدأ يف بنـاء احلـائط "قبل تمام العمل
  .ُمن اجلعل، وإمنا يستحق أجرة املثلانفسخ عقد اجلعالة، فال يستحق نسبته 

  .ُما هي أجرة املثل؟ تقدر مبثلها، وال نقول يستحق نسبته من العمل، مثل ما قلنا يف العامل إذا راد الضالة
  ً.عليه سواء عمل أو مل يعمل ال شيء له مطلقا ال شيء "وإن فسخ العامل": قال
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  .ًومن عمل لغيره عمال بإذنه من غير تقدير أجرة: أحسن اهللا إليكم، قال

ً الصواب بدون كلمة حتديد، من غري أجرة، ألن التحديد أصال ليس بالزم ابتداء، نعمًإذا ً.  
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  .أحسن اهللا إليكم، من غير أجرة وجعالة فله أجرة المثل

ًإن مـن عمـل لغـريه عمـال مـن غـري أن يـضع لـه أجـرة، ومـن غـري أن يقـول : -رمحه اهللا تعـاىل-ول الشيخنعم يق
ٍافعـل يل كـذا، ومــن غـري حتديـد جعــل، فإنـه حينئــذ  أن يــأيت رجـل آلخــر : قـال: إذا كـان بإذنـه فلــه أجـرة املثــل، مثالـهٍ

ُابين يل هذا اجلدار ويسكت، وال حيدد أجرة، وال حيدد جعل إ: ويقول يت البناء فلك كذاُ   .ذا أ
إذا كـان بإذنـه فـإن لـه أجـرة املثـل ألن هنـا القاعـدة عنـدنا أن : مل حيدد أجرة باليوم، وال بانتهاء العمل، فنقـول

  .العقد إذا فسد املسمى انتقل إىل أجرة املثل، ومن فساد املسمى جهالته
ًعمل عمل وجد جـدارا يريـد أن يـنقض فأقامـه لـي "وبغير إذنه": قال ٍس لـه شـيء، لـيس لـه أي مقابـل، وذكـر َ

  . ألنه مبثابة املتربع، نعم"وبغير إذنه فال شيء له": قال
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  .وبغير إذنه فال شيء له إال في مسألتين: قال
ا للمصلحة العامةنعم    .هاتان املسألتان لورود النص يف إحدامها والثانية أل
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  .إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله

ٌ مثـل رجـل ميـشي علـى زورق فـسقط متـاع لـه "أن يخلص متاع غيره من مهلكـة" : قال: الحالة األولىنعم  ٍ
ِمن غري فعله، ليس هو الذي رماه، وإمنا سقط منه متاع، فجـاء رجـل غـواص فـأخرج هـذا املتـاع، أو أن رجـل عنـده  ٌ

  . ويذهب بهًاءت دابة فالتقطته وذهب، كالذئب أحيانا قد يلتقط بعض املالشيء فج
ًأو قد يكون مثال من سارق، وترى أحيانا يف الطرقات يأتيك شخص فيسرق ما يف جيبك، فيأيت رجـل فزعـة  ً
ٍويلحــق هــذا الــسارق وينقــذ متاعــك منــه، إذا مــن خلــص متــاع غــريه مــن ســارق يف حبــر ويف غــري ذلــك مــن مهلكــة،  ٍ ً

  .العامةله أجرة املثل، من باب التقدير له للمصلحة : العلماء يقولون
ــه قــد عمــل عمــال لغــريه بغــري إذن فــال يــستحق شــيئا لكــان ســببا يف أن النــاس ال يقــوم مبــساعدة  ًإذ لــو قلنــا إن ً ً
غريهم وخاصة يف وقت الشدائد، مثل وقت الشدائد هذه تظهر فيها قوة الرجل وبأسه، ولذلك فإنه يثبت له أجرة 

  .عامةحق أجرة املثل وهذه للمصلحة الاملثل إن طالب به، فله 
  



- ١٤ -  شرح كتاب دليل الطالب لمرعي الكرمي

- ١٤ -  
ًأن  يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينارا أو اثني عشرة درهما: الثانية ً ً ً.  
ًأن يــرد رقيقـا آبقــا مـن كــان لــه رقيـق وقــد أبـق مبعــىن أنــه قـد هــرب، فـرده لــسيده ســواء : قـال:األمــر الثــانينعـم  ً

ًسيده جعل جعال أو مل جيعل جعال، وسواء جعل جعال كان عاملا ً ً ًُ إال ً به أو ليس عاملا به فـإن لـه مـا قـدره الـشارع، ُ
ُأن يكون قد جعل جعال وعلم به فحينئذ فله اجلعل الذي قدره صاحبه ٍُ ً.  

ُ ويعــين بــه مــا ورد بــه الــنص وقــد روي فيــه حــديث وإن كــان مرســال وتكلــم يف "فلــه مــا قــدره الــشارع": قــال ً
ــم قــالوا- اهللا عــنهمرضــي–إسـناده، ولكنــه ثبــت عــن مجــع مــن الــصحابة كعمــر وعلــي  ًمــن رد آبقــا فلــه اثنــي ":  أ

ًعشر درهما أو دينارا واحدا ً ً ألن الدينار يقدر أحيانا بعشرة يف بعض أبواب الفقه وأحيانا يقدر باثين عشر"ً ً ُ.  
وذكرت لكم يف باب الزكاة أن السبب يف ذلـك أنـه خيتلـف باعتبـار مقـدار الـدينار، فـإن الـدينار بعـضه يكـون 

  .عضه كبريًصغريا وب
ُ احلـديث الـذي ورد، الـدينار كـم يعـادل؟ أربـع "ٌفله ما قدره الشارع وهو دينـار أو اثنـي عـشرة درهـم": قال

ًيقدر جبرامان وتقريبا مخسة وتـسعني أو سـبعة وتـسعني جـرام مـن   من الفضةجرامات ونصف من الذهب، والدرهم
ا يف اثين عشر يعين تصبح تقريبا يعين تزيد ًالفضة، اضر   . عن ثالثني بقليل جرام فضةُ

ينــا بــاب اجلعالــة، بعــد الــصالة مبــشيئة اهللا نكــون بــذلك حبمــد اهللا  ُ نكمــل بــاب اللقطــة، أســأل اهللا  أ
 ــداه، وأن يغفــر لنــا ولوالــدينا  للجميــع التوفيــق والــسداد، وأن يرزقنــا العلــم النــافع، والعمــل الــصاحل، وأن يتوالنــا 

  .هللا وسلم وبارك على نبينا حممدوللمسلمني واملسلمات وصلى ا
  


